
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

Adendo Modificador  
 

Ref. Pregão Presencial nº 026/2020.  
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público 
que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, contratação, via 
modalidade registro de preços, Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, através do Convênio 
878243/2018, proposta nº 0066861/2018/MAPA, firmado entre o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o Município de Primavera do Leste – MT, supracitado: 

 
ANEXO I “TERMO DE REFERÊNCIA” pag. 32 do edital. No Item 04 QUANTIDADES, PREÇO ESTI-
MADO E ESPECIFICAÇÃO.”  
 

onde se lê: 

Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, ano Corrente modelo 2019 ou superior, nova, 
motor 06 cilindros com potência mínima de 170hp, com nível de emissão de poluentes 
em conformidade com as normas ambientais vigentes do CONAMA e PROCONVE, 
peso operacional PADRÃO SEM ADIÇÃO DE CONTRA PESOS, ITENS OPCIONAIS 
E/OU OUTROS ARTIFÍCIOS  DE mínimo de 14.500kg, com força de desagregação de 
no mínimo 105kN, transmissão com no mínimo 04 velocidades a frente e 04 a ré, velo-
cidade mínima de 35km/h a frente e a ré, sistema de refrigeração do motor com limpe-
za automática por reversão de sentido do ventilador, cabine com segurança 
ROPS/FOPS e SAÍDA de emergência, equipada com ar condicionado, caçamba coro-
ada com capacidade mínima de 2,6m, garantia mínima de 12meses, fornecimento de 
relatórios de consumo de combustível, falhas, localização e horas trabalhadas por pra-
zo mínimo de 10 anos através de monitoramento via satélite, no mínimo 01 espelho 
retrovisor dentro da cabine, 01 espelho retrovisor externo do lado direito, 01 espelho 
retrovisor externo do lado esquerdo, limpador do para-brisa, limpador do vidro traseiro, 
iluminação de trabalho composto por no mínimo 04 faróis dianteiros, 02 traseiros, 02 
luzes de freio e setas de direção na dianteira e traseira. A licitante deve comprovar 
através do site da fabricante ou por declaração com firma reconhecida da fabricante 
que a mesma possui no mínimo 02 (dois) concessionários ou distribuidores autorizados 
sediados no Estado de Mato Grosso que sejam aptos a prestar assistência técnica, 
fornecer peças de reposição e conceder garantia contra defeitos de fabricação. 

 

Leia sê:  

 
Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, ano Corrente modelo 2019 ou superior, nova, 
motor 06 cilindros com potência mínima de 170hp, com nível de emissão de poluentes 
em conformidade com as normas ambientais vigentes do CONAMA e PROCONVE, 
peso operacional PADRÃO SEM ADIÇÃO DE CONTRA PESOS, ITENS OPCIONAIS 
E/OU OUTROS ARTIFÍCIOS  DE mínimo de 14.500kg, com força de desagregação de 
no mínimo 105kN, transmissão com no mínimo 04 velocidades a frente e 04 a ré, velo-
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cidade mínima de 35km/h a frente e a ré, sistema de refrigeração do motor com limpe-
za automática por reversão de sentido do ventilador, cabine com segurança 
ROPS/FOPS e SAÍDA de emergência, equipada com ar condicionado, caçamba coro-
ada com capacidade mínima de 2,6m, garantia mínima de 12meses, fornecimento de 
relatórios de consumo de combustível, falhas, localização e horas trabalhadas por pra-
zo mínimo de 10 anos através de monitoramento via satélite, no mínimo 01 espelho 
retrovisor dentro da cabine, 01 espelho retrovisor externo do lado direito, 01 espelho 
retrovisor externo do lado esquerdo, limpador do para-brisa, limpador do vidro traseiro, 
iluminação de trabalho composto por no mínimo 04 faróis dianteiros, 02 traseiros, 02 
luzes de freio e setas de direção na dianteira e traseira. A licitante deve comprovar 
através do site da fabricante ou por declaração com firma reconhecida da fabri-
cante que a mesma possui no mínimo 01 (UMA) concessionária, distribuidora ou 
representante autorizada sediada no Estado de Mato Grosso que sejam aptos a 

prestar assistência técnica, fornecer peças de reposição e conceder garantia 
contra defeitos de fabricação. 
 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de 
Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais cláusulas e 
Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do certame. 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

Adriano Conceição de Paula 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


